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Geàrr-chunntas Gnìomhach 
 

1. Tha Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus an 

Àrainneachd air beachdachadh air iomadh cùis anns a’ Bhile Ath-

leasachadh Fearainn (Alba) rè an t-seisein seo den Phàrlamaid. B’ e cha 

mhòr a’ chiad phìos-obrach a rinn a’ Chomataidh a bhith a’ toirt sùil air an 

sgrùdadh eàrr-reachdail air an Achd Ath-leasachadh Fearainn (Alba) 2003, 

a chaidh a chur air bhonn leis an t-seann Chomataidh Cùisean Dùthchail is 

Àrainneachd ann an Seisean 3 den Phàrlamaid. Anns an t-seisean seo, tha 

a’ Chomataidh air a bhith, gach ceum air an t-slighe, a’ sgrùdadh nan 

lèirmheasan a chaidh a chur air bhonn le Riaghaltas na h-Alba air ath-

leasachadh fearainn agus air seilbh-àiteachais; a bharrachd air sin, sgrùd a’ 

Chomataidh Bileachan air seilbh-àiteachais, croitearachd, cumhachdachadh 

choimhearsnachdan agus na h-atharrachaidhean ris a’ chòir ri cheannach, 

agus gabhaltasan fada. Mus do thòisich a’ Chomataidh air a cuid sgrùdaidh 

air a’ Bhile seo, bha a’ Chomataidh air caochladh bheachdan a chluinntinn 

air cùisean leithid ath-leasachadh fearainn, stiùireadh fearainn, 

cumhachdachdadh choimhearsnachdan agus cur smachd air fèidh, gach 

cuid aig coinneamhan foirmeil aig a’ Phàrlamaid ann an Dùn Èideann agus 

gu neo-fhoirmeil rè tursan na Comataidh air feadh na dùthcha. Mar sin, 

nuair a thòisich a’ Chomataidh air am Bile a sgrùdadh, bha a’ Chomataidh 

glè eòlach air mòran de na cuspairean agus fiosrach, tuigseach air na 

ceistean aig a bheil feum air fuasgladh. 

2. Na cuid sgrùdaidh air a’ Bhile, lean a’ Chomataidh oirre a’ cluinntinn bho, agus 

a’ bruidhinn ri, uimhir ’s a ghabhadh de dhaoine air feadh na dùthcha, agus 

thòisich a’ Chomataidh air tòrr fianais a thionail agus comhairle a ghabhail 

bho mhòran dhaoine. Gu dearbh, mus deach am Bile a thoirt a-steach gu 

foirmeil, bha a’ Chomataidh air siubhal gu Kirkwall ann an Arcaibh a 

dh’èisteachd ri beachdan dhaoine air na molaidhean air an robh Riaghaltas 

na h-Alba a’ co-chomhairleachadh. Chuir a’ Chomataidh a-mach gairm 

airson beachdan sgrìobhte; chùm a’ Chomataidh seiseanan-fianais poblach 

air a’ Bhile, nam measg dà choinneimh fhoirmeil taobh a-muigh Dhùn 

Èideann (anns an Eilean Sgiathanach agus ann an Dùn Phris); agus 

thadhail a’ Chomataidh air Diùra, Fìobha agus Crìochan na h-Alba gus 

coinneachadh ri daoine aig an robh eòlas bhon bheatha làitheil aca air na 

cùisean ris a bheil am Bile a’ dèiligeadh. Ann an Diùra agus Dùn Phris, 

chùm a’ Chomataidh coinneamhan poblach, far an robh an cothrom aig 

daoine na ceistean aca fhèin a chur ri buill na Comataidh mu dheidhinn a’ 

Bhile agus na toraidhean a dh’fhaodadh tighinn às. A bharrachd air sin, 

chleachd a’ Chomataidh na meadhanan sòisealta (Twitter, YouTube agus 

Facebook), a’ craoladh bhidiothan, dealbhan agus fiosrachadh eile gus 

uimhir ’s a ghabhas de dhaoine a ruigsinn. Bidh am Bile a’ beantainn air 

mòran dhaoine agus coimhearsnachdan air feadh Alba, agus mar sin bha e 
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cudromach gun robh sgrùdadh na Comataidh air a chumadh le uimhir ’s a 

ghabhas de dhaoine. 

3. Dh’èist a’ Chomataidh gu furachail ris a h-uile beachd air a’ Bhile, agus tha 

mion-fhiosrachadh air na beachdan sin anns an aithisg seo. Tha a’ 

Chomataidh a’ creidsinn gum bu chòir don Bhile a bhith dàna a thaobh 

amasan agus soilleir a thaobh togradh, air chor ’s gum faod cùisean a bhith 

air an rèiteachadh airson an fhad ùine far nach eil tuilleadh earbsa no 

creideas aig daoine an-dràsta ann an sealbhadaireachd fearainn no 

cleachdadh an fhearainn. Fhad ’s a tha a’ Chomataidh ag aithneachadh 

nach eil anns a’ Bhile ach aon cheum air cùrsa leantainneach a thaobh ath-

leasachadh an fhearainn, feumaidh am Bile cothromachadh ùr a lìbhrigeadh 

eadar còraichean dhaoine agus còraichean seilbh, a’ dèiligeadh ris a’ mhì-

chothrom a th’ ann an-dràsta, air chor ’s gum faod a h-uile duine ann an 

Alba a bhith a’ faireachdainn buntainneas nas fheàrr, agus ceangal a tha air 

a dhol am feabhas, ris an fhearann air a bheil iad beò agus ag obair. 

4. Dh’fhaodadh am Bile fìor adhartas a dhèanamh ann a bhith a’ lìbhrigeadh co-

ionnanachdan agus na sochairean a thig bho co-ionnanachdan slàinte, gu 

h-àraid tro na pàirtean anns a’ Bhile a tha a’ dèiligeadh ri: cur air bhonn 

Coimisean Fearainn na h-Alba; cothrom air fiosrachadh orrasan aig a bheil 

smachd air an fhearann; co-chomhairleachadh choimhearsnachdan air a’ 

chòir ri cheannach; agus seilbh-àiteachais (a thaobh aois agus gnè). Bu 

chòir don Bhile a bhith a’ cruthachadh àrainneachd anns am faod a h-uile 

pàirt den choimhearsnachd ann an Alba a bhith a’ seilbh, a’ stiùireadh, a’ 

faighinn air màl agus a’ gabhail tlachd à fearann na h-Alba, agus airson leas 

a h-uile duine. 

5. Fhad ’s a tha a’ Chomataidh a’ toirt taic do mhòran de na prionnsabail 

choitcheann air chùlaibh a’ Bhile agus tòrr de na ceumanan na chois, tha e 

soilleir gu bheil e eucoltach gun lìbhrig pàirtean àraid den Bhile air amasan 

a’ cho-chomhairleachaidh agus nan lèirmheasan a bha air a chùlaibh. Tha 

iomagain aig a’ Chomataidh a chionn ’s gu bheil feadhainn de na 

molaidhean cudromach ri bhith air an toirt air adhart tro fho-reachdas, agus 

tha iad gann de dh’fhiosrachadh mionaideach. Air an adhbhar sin, bha e glè 

dhoirbh cuid de na h-ullachaidhean anns a’ Bhile a sgrùdadh, agus mar sin 

tha a’ Chomataidh a’ creidsinn gu bheil e riatanach gum foillsich Riaghaltas 

na h-Alba barrachd fiosrachaidh air na tha an dùil a bhith anns na 

riaghailtean seo mus ruig sinn deireadh Ìre 2. 

6. Tha a’ Chomataidh (le ùmlachd do na h-atharrachaidhean a thathar a’ moladh) 

a’ toirt taic leathann do phàirtean a’ Bhile a leanas: stèidhicheadh aithris air 

còraichean is dleastnasan a thaobh fearainn agus cur air bhonn Coimisean 

Fearainn na h-Alba (Pàirtean 1 is 2); stèidhicheadh còir ri cheannach gus 

leasachadh seasmhach a thoirt air adhart (Pàirt 5); na mion-

atharrachaidhean ri talamh a’ mhaith choitchinn agus ri reachdas air 

còraichean cothrom ri coiseachd thairis fearainn (Pàirtean 7 is 9); agus, an 
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urra ris na tha Ailig MacFhearghais BPA air a ràdh aig toiseach Pàirt 10, 

cuid de na h-ullachaidhean air seilbh-àiteachais ann am Pàirt 10 (Caibideil 

2: a’ toirt air falbh an fheum aig màl-shealbhadairean fon Achd 1991 a bhith 

a’ clàradh ùidh ann an còir ri cheannach; Caibideil 3: a’ co-èigneachadh reic 

far a bheil an t-uachdaran a’ briseadh teirmean an aonta-mhàil; Caibideil 6: 

a’ toirt a-steach lèir-laghadh airson leasachaidhean dèanta le màl-

shealbhadairean; Caibideil 7: a’ teannachadh nan riaghailtean far a bheil 

uachdarain ag iarraidh leasachaidhean a dhèanamh). 

7. Tha a’ Chomataidh cuideachd a’ toirt taic do na prionnsabail leathainn air 

cùlaibh chùisean-poileasaidh eile anns a’ Bhile, leithid am feum airson 

barrachd trìd-shoilleireachd agus so-ruigsinneachd a thoirt air 

sealbhadaireachd fearainn agus cò aig a bheil smachd air (Pàirt 3); 

conaltradh nas fheàrr le coimhearsnachdan air co-dhùnaidhean air fearainn 

(Pàirt 4); agus pàirtean eile de na h-ullachaidhean a’ dèiligeadh ri seilbh-

àiteachais ann am Pàirt 10 (a’ dèanamh a’ phròiseis nas cothromaiche agus 

nas trìd-shoilleire a thaobh ath-bhreithneachadh màil; a’ leasachadh earbsa 

anns an raon; a’ cruthachadh àrainneachd nas fheàrr airson cur airgid ann 

an seilbh gach cuid le uachdarain agus le màl-shealbhadairean; a’ toirt 

chothroman nas fheàrr do luchd-inntrigidh ùra agus tuathanaich òga; agus a’ 

cuideachadh mhàl-shealbhadairean nas aosta a bhith a’ leigeil dhiubh an 

dreuchdan nas fhasa). Tha iomagain air a’ Chomataidh, ge-tà, gum bi feum 

aig Ìre 2 air atharrachaidhean don teacsa a thaobh mion-fhiosrachadh nan 

raointean poileasaidh seo anns a’ Bhile, ma thèid am Bile air adhart, gus a 

bhith a’ dèanamh cinnteach gum bi iad a’ toirt seachadh na h-

atharrachaidhean radaigeach a tha a dhìth. 

8. Tha a’ Chomataidh duilich gu bheil e eucoltach gum bi Pàirt 3, anns an 

dreachd mar a tha i, a’ lìbhrigeadh na trìd-shoilleireachd nas fheàrr a tha 

Riaghaltas na h-Alba a’ sireadh, agus a tha a’ Chomataidh agus iomadh 

duine ann an Alba ag iarraidh, a thaobh an fheadhainn aig a bheil sealbh air, 

no smachd air, no buaidh à, fearann. Feumaidh na h-ullachaidhean anns a’ 

Bhile a bhith air an daingneachadh agus air an neartachadh ma tha e gu 

bhith a’ coileanadh nan amasan miannaichte, agus tha aithisg na Comataidh 

a’ cur air adhart roghainn no dhà airson seo a dhèanamh. 

9. Tha a’ Chomataidh a’ cur fàilte air a’ phrionnsabal, ann am Pàirt 4, gum bu 

chòir conaltradh nas fheàrr a bhrosnachadh eadar uachdarain agus 

coimhearsnachdan. Feumaidh am Bile a bhith air a dhaingneachadh, ge-tà, 

ma dh’fhaoidte leis an fhiosrachadh agus leis a’ chainnt a thathar a’ 

cleachdadh anns a’ Mheòrachan Poileasaidh, air chor ’s gun dèanar soilleir 

carson a tha a leithid sin de chonaltradh riatanach, dè na suidheachaidhean 

is cuspairean far am biodh e reusanta a bhith a’ conaltradh, agus dè a’ bhuil 

a dh’fhaodadh tighinn mura robh an stiùireadh air a leantainn. Tha e 

deatamach gum b’ urrainn don stiùireadh fon Bhile a bhith a’ dèanamh 

diofar da-rìribh. 
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10. Tha iomagain throm aig a’ Chomataidh mu dheidhinn Pàirt 6 den Bhile, a 

tha ag ath-thoirt a-steach reataichean gnothachais air ionadan-urchaireachd 

agus air frithean. Fhad ’s a tha a’ Chomataidh a’ toirt taic don phrionnsabal 

gum bu chòir poileasaidh cìse a bhith air a sgrùdadh gus cinnt fhaighinn gu 

bheil cìsean air an leagail gu cothromach agus gu trìd-shoilleir, tha a’ 

Chomataidh ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba sgrùdadh làidir, stèidhichte 

air fianais, a dhèanamh air na buaidhean eaconomach, sòisealta agus 

àrainneachdail a bhiodh ann nan rachadh cur às don t-saorsa chìsean aig 

spòrs (sporting rates exemption). Bu chòir seo a dhèanamh cho luath sa 

ghabhas, agus aig a’ char as fhaide ro thoiseach Ìre 2, ma tha a’ 

Chomataidh gu bhith comasach air co-dhùnadh a dhèanamh an toir i taic do 

Phàirt 6 den bhile.  

11. Chan eil a’ Chomataidh a’ creidsinn gun do rinneadh adhartas gu leòr gu 

ruige seo gus stiùireadh fèidh a chur air adhart ann an dòigh seasmhach—

rud a tha a dhìth ann an Alba an-dràsta—agus airson math a’ phobaill. Mar 

sin, tha a’ Chomataidh a’ creidsinn gu bheil e deatamach gum bi Riaghaltas 

na h-Alba agus Dualchas Nàdair na h-Alba a’ dèanamh cinnteach gun 

dèanar ath-bhreithneachadh làn, agus gun tèid seo fhoillseachadh, ann an 

2016, agus taobh a-staigh an raoin-ama a leigeadh ri Riaghaltas na h-Alba 

gnìomh a ghabhail ro dheireadh na bliadhna sin. Tha a’ Chomataidh 

cuideachd ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba beachdachadh air 

atharrachaidhean a dhèanamh ri Pàirt 8 den Bhile, gus barrachd 

cheumannan reachdail a chur ris a dh’fhaodar cur an gnìomh gu luath, ma 

tha feum orra, an dèidh foillsicheadh na h-aithisg ann an 2016. 

12. Ged a tha a’ mhòr-chuid air a’ Chomataidh (le ùmhlachd do na  tha Ailig 

MacFhearghais BPA air a ràdh aig toiseach Pàirt 10) a’ toirt taic ris na 

ceumannan àraid air seilbh-àiteachais ann am Pàirt 10 den Bhile, agus gu 

dearbh ris na prionnsabail a tha air cùlaibh nan ceumannan sin, tha a’ 

Chomataidh fhathast a’ faighneachd an urrainn don Bhile a bhith a’ 

lìbhrigeadh air na h-amasan aige: is iad sin gum bi an uiread de dh’fhearann 

airson màl air a chumail mar a tha e no air a mheudachadh; gum bi 

còraichean a’ mhàl-shealbhadair air an daingneachadh air chor ’s gum bi e 

nas fhasa dha a bhith a’ cur a chuid airgid a-steach anns a’ ghabhaltas aige; 

gun dìonar còraichean an uachdarain; agus gun dèanar cinnteach gu bheil 

earbsa leantainneach anns an raon a thaobh fearann a leigeil air mhàl. Tha 

iomagain aig a’ Chomataidh cuideachd air feadhainn de na molaidhean 

sònraiche ann am Pàirt 10, leithid am modh airson gabhaltas tèarainte fon 

Achd 1991 a thionndaidh gu bhith na ghabhaltas den chruth ùr fo Caibideil 1 

den Bhile. Fhad ’s a tha a’ Chomataidh a’ toirt taic ann am prionnsabal don 

phròiseas ùr airson ath-bhreithneachadh air màil (a tha a’ nochdadh ann an 

Caibideil 4) far a bheil an comas airson toradh air a chleachdadh mar aon 

eileamaid anns a’ bhreithneachadh air an ìre de mhàl, tha iomagain fhathast 

aig a’ Chomataidh mu dheidhinn an dìth fiosrachaidh anns a’ Bhile, a 

dh’aindheoin an adhartais a rinneadh o chionn ghoirid. Feumar 
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smaoineachadh barrachd air na molaidhean air gluasad còir fearainn agus 

air còir-sheilbh, ann an Caibideil 5, mus bi a’ Chomataidh riaraichte gu bheil 

cothromachadh ceart ann an ullachaidhean a’ Bhile agus gum bi iad a’ 

coileanadh amasan a’ phoileasaidh.  

13. Tha a’ mhòr-chuid den Chomataidh ag aithneachadh gu bheil an t-iarrtas, 

gun toirear dhaibhsan le gabhaltas fon Achd 1991 còir ri cheannach, 

fhathast na cheist a tha beò agus connspaideach agus mar sin,  tha a’ 

Chomataidh ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba beachdachadh air 

roghainnean a dh’fhaodadh a’ chùis fhuasgladh, leithid còir ri cheannach a 

thoirt dhaibhsan le gabhaltas fon Achd 1991 ann an suidheachaidhean àraid 

agus an urra ri cumhachan àraidh.  

14. Tha a’ Chomataidh ag aithneachadh gum feum am Bile a bhith air a 

sgrùdadh fo phrosbaig Cùmhnant Eòrpaich nan Còraichean Daonna 

(ECHR),  air chor ’s gum bi gach cuid Riaghaltas na h-Alba agus Pàrlamaid 

na h-Alba cho cinnteach ’s as urrainn gu bheil am Bile iomlan co-

fhreagarrach ris an ECHR agus, mar sin, dìonta cho fad ’s as urrainn dha 

bho dhùbhlan laghail sam bith. Tha a’ Chomataidh ag aithneachadh gu bheil 

am Bile a’ togail grunn chuspairean a tha ceangailte ri còraichean daonna 

agus, gu h-àraid, ris an ECHR. Tha a’ Chomataidh fhathast a’ dèiligeadh ris 

an droch bhuaidh a thàinig bho bhreith Àrd-chùirt na Rìoghachd Aonaichte 

ann an 2013, a bha a’ riaghladh nach robh earrann ann an Achd Seilbh-

àiteachais (Alba) 2003 co-fhreagarrach ri Artaigil 1, Protocal 1, den ECHR, 

agus ris na ceumannan a thug Riaghaltas na h-Alba gus an uireasbhaidh sin 

a chur ceart. Thug a’ Chomataidh ùine mhòr seachad aig Ìre 1 a’ sgrùdadh 

a’ Bhile fo phrosbaig nan còraichean daonna, agus ghabh a’ Chomataidh 

tòrr fianais air na cuspairean seo. 

15. Tha a’ Chomataidh gu mòr airson dèanamh cinnteach: a) gu bheil na h-

amasan poileasaidh anns a h-uile pàirt den Bhile soilleir; b) gu bheil am Bile 

co-fhreagarrach ris an ECHR agus dìonta bho dhùbhlan laghail; agus c) gur 

ann a chum leas a’ phobaill a tha ceum sam bith anns a’ Bhile a dh’fhaodas 

beantainn air còraichean a tha dìonta fon ECHR, agus gu bheil e a’ 

dèanamh sin gu co-rèireach, le cothromachadh eadar còraichean gach 

pàrtaidh—coimhearsnachdan, màl-shealbhadairean agus uachdarain. A 

bharrachd air sin, feumaidh Riaghaltas na h-Alba a bhith a’ dèanamh 

cinnteach gu bheil uiread ’s a ghabhas de dh’fhiosrachadh air cuspairean 

ceangailte ri còraichean daonna anns na Meòrachain Poileasaidh a tha an 

cois bhileachan. 

16. Mu dheireadh, tha a’ Chomataidh a’ creidsinn gu bheil e deatamach gum bi 

am Bile ag ràdh gu soilleir, ann am Pàirt 1, gur e so-mhaoin nàiseanta a tha 

ann am fearann agus gu leas a’ phobaill uile ann an Alba, agus gu bheil am 

Bile ga chur an gnìomh, gu soilleir agus gu daingeann, ann an co-theacsa 

de dhleastanasan eadar-nàiseanta eile, a bharrachd air an ECHR, leithid an 
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Cunnradh Eadar-nàiseanta air Còraichean Eaconamach, Sòisealta agus 

Cultarail agus an Stiùireadh Saor-thoileach bho na Dùthchannan Aonaichte 

air Riaghladh Iomchaidh air Còir Fearainn, Iasgaireachd agus Coilltean ann 

an Co-theacsa de Tèarainteachd Biadh na Dùthcha. 
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